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Abstract
Background and purpose: Acanthamoeba spp. are an opportunistic protozoan in environmental
sources that can cause respiratory infection and keratitis. The present study was conducted to determine
the prevalence and genotypes of Acanthamoeba in rural drinking water sources in Kashan and AranBidgol, Iran.
Materials and methods: In this study, 162 samples from 54 drinking water sources were
collected in 2017. After samples filtration, they were cultured on non-nutrient agar to isolate free-living
amoeba. After DNA extraction, the Polymerase Chain Reaction using JDP1, JDP2 primers was performed
to detect Acanthamoeba spp. and finally the genotype of eight isolates was determined. Data analysis was
done in SPSS applying Chi-square and Fisher’s exact test.
Results: Among the samples 35.2% were found to be contaminated with free-living amoeba,
among which 19 isolates (11.7%) were confirmed as Acanthamoeba. The rates of free-living amoeba and
Acanthamoba were 35.4% and 11.8%, respectively, in Kashan, which were higher than those in AranBidgol. Frequency of free-living amoeba in Qanat, well, and spring was 55.6%, 30.2%, and 26.7%,
respectively. Acanthamoeba contamination rates were 13.9%, 11.5% and 10%, respectively.
Acanthamoeba contamination rate was higher in surface wells than that in deep wells. The genotype of all
Acanthamoeba isolates belonged to T4.
Conclusion: This study revealed that drinking water sources were contaminated with free-living
amoeba and Acanthamoeba. All isolates were T4 genotype, therefore, these sources could be considered
as a risk factor for public health.
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چكیده
سابقه و هدف :آکانتامبا تک یاخته فرصت طلبی که در طبیعت یافت می شود و قادر به ایجاد عفونتتهتا تففیتی و
کراتیت می باشد .این مطالعه با هدف بررسی آلودگی مفابع آب آشامیدنی بته ننوتایته هتا آکانتامبتا در کاشتا و آرا -
بیدگل انجام پذیرفت.
مواد و روشها :در این مطالعه261 ،نمونه از  45مفبع آب آشامیدنی ،در سال 2936جمتع آور و بعتد از فیلتراستیو ،
رو آگار غیر مغذ کشت و از نظر آمیت هتا آزادز بررستی گردیتد .پتا از استت را  ،DNAواکتف زنجیتر ا
پلیمراز با استفاد از پرایمرها  JDP1و ،JDP2جهت شفاسایی اکانتامبا انجام و ننوتایه  8ایزوله آکانتامبا تعیین شد .داد ها
در نرم افزار  SPSSبا آزمو آمار کا دو و فیشر تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها 94/1 :درصد نمونه ها آلود به آمی ها آزادز بودند و  23مورد( 22/7درصد) آکانتامبا تأیید شتد .میتزا
آلودگی به آمی ها آزادز و آکانتامبا درکاشا بی تر از آرا –بیدگل و به ترتیت  94/5درصتد و  22/8درصتد بتود.
میزا آلودگی به آمی ها آزادز در قفات ،چا و چشمه به ترتی  44/6درصد 93/1 ،درصد و  16/7درصد و آلتودگی
آکانتامبا29/3 ،درصد22/4 ،درصد و  23درصد تعیین شد .میزا آلودگی به آکانتامبا در چتا هتا ستطحی بیشتتر از عمیت
بود .ننوتایه تمام ایزوله ها آکانتامبا  T4تعیین شد.
استنتاج :نتایج نشا دهفد آلودگی مفابع آب آشامیدنی به آمی ها آزادز و آکانتامبا بود و بتا توجته بته ایتن کته
تمامی ننوتایه ها شفاسایی شد از نوع بیمار زا  T4بودند ،این مفابع متی توانفتد بته عفتوا یتک فتاکتور خطتر بترا
سالمت عمومی تلقی گردند.
واژه های کلیدی :آمی

ها آزادز  ،آکانتامبا ،مفابع آب آشامیدنی

مقدمه
یکی از اهداف مهم جوامع بشر دستیابی به توسعه
و پیشرفت در سایه تأمین آب آشامیدنی سالم است .آب

یاخته ها ،باکتر ها و ویروسهتا بته انیتا متیباشتد(.)2
آمی ها آزادز بته خوتوج جتفا آکانتامبتا علتت

آلود عامل انتقال بییار از عوامل بیمار زا نظیر تتک

اصلی آلودگی آب آشامیدنتی به شمتار میرونتد که به

مولف مسئول :سیما راستی -کاشا  :دانشگا علوم پزشکی کاشا  ،دانشکد پزشکی
 .2دانشیار ،گرو بهداشت محیط ،دانشکد بهداشت ،دانشگا علوم پزشکی کاشا  ،کاشا  ،ایرا
 .1کارشفاسی ارشد بهداشت محیط ،دانشکد بهداشت ،دانشگا علوم پزشکی کاشا  ،کاشا  ،ایرا
 .9استاد گرو انگل شفاسی و قارچ شفاسی ،دانشکد پزشکی ،دانشگا علوم پزشکی کاشا  ،کاشا  ،ایرا
 .5کارشفاسی ارشد آمار ،دانشکد بهداشت ،دانشگا علوم پزشکی کاشا  ،کاشا  ،ایرا
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شناسایی و تعیین ژنوتایپ آکانتامبا در منابع آب آشامیدنی
روستایی کاشان و آران بیدگل

شناسایي و تعيين ژنوتایپ آکانتامبا در آب

آزادز آکانتامبتتا در شهرستتتا هتتا

وفور در طبیعت یافت شد و از فاضالب ،آبها سطحی،

چشتتمه) بتته آمیت

مفابع آب شهر و روستایی ،بطر ها آب معدنی ،ختا،،

کاشا و آرا  -بیدگل ،انجام پذیرفت.

گتترد و غبتتار ،محلتتولهتتا شیتشتتو چشتتم و لفزهتتا
زندگی دوگانه بود و در صتورت فتراهم بتود شترایط
میاعد حالت انگلی پیدا میکفد( .)5از طرفتی ایتن تتک
یاخته با برخی از باکتر ها و ویتروسهتا بیمتار زا از
قبیتتتتل لژیتتتتونال ،ویبریتتتتو کلتتتترا ،مایکوبتتتتاکتریوم و

هلیکوباکتریوم ،آدنوویروس ،کوکیاکی ویروس و اکو
ویروس همزییتتی داشتته و تروفوزوتیتت آ بته عفتوا
م ز این گرو از میکروارگانیزم ها شفاخته شد استت
که سب

حفظ ،تکثیر و انتقال آ ها میشود( .)7-23ایتن

انگل به وسیله کییت یتا تروفوزوتیتت و از طریت آب،
هوا ،گرد و غبار و از را بیفی مفتقل میگردد( .)5تاکفو
 13ننوتایه آکانتامبا گتزار

شتد کته اکثترام بیمتاریزا

هیتفد و بیمار هایی از جمله آنیفالیت گرانولوماتوز
آمیبی ،کراتیت آکانتامبایی ،زخمهتا متزمن پوستتی و

نمونه گیر
در این مطالعه مقطعی 261 ،نمونه از  45مفبع تتأمین
آب آشامیدنی در روستا ها شهرستتا هتا کاشتا و
آرا  -بیدگل به تفکیک  6مفبع از آرا -بیدگل ( 6چا )
و  58مفبع از کاشتا شتامل ( 23چشتمه 21 ،قفتات و 16
چا ) از فروردین تا شهریور متا  2936و طبت دستتورالعمل
نمونتته بتتردار شتترکت آب و فاضتتالب روستتتایی و در
ظروف  933میلتیلیتتر استتریل شتمار گتذار شتد ،
جمعآور گردید و به آزمایشگا مفتقل شد(.)18

جداساز آمی ها آزادز
فیلتراسیو  ،کشت و پاسان نمونه ها
نمونه ها آب با استتفاد از کاغتذ نیتترو ستلولز

عفونتت دستتگا تففیتی فوقتانی در افتراد ستالم و افتراد

 3/54میکتترو ( Sartorius Stedimشتترکت بیوتتتک

دارا نقص سییتم ایمفی ایجاد میکفد( .)21-24آمی هتا

آلما ) و پمه خأل ( AEIساخت انگلیتا ) فیلتر شدند.

آزادز و آکانتامبا از مفابع آب آشامیدنی ترکیه ،پاکیتتا ،

فیلترها به طور وارونه رو محیط کشت نوتریفت آگتار

تایوا  ،الیزابتت کتوتین اوگانتدا و همنفتین از آبهتا

غیر مغذ ) 2/4 (Non- Nutrient Agar) (NNAدرصد

راکتتد قتتزوین ،رودخانتتههتتا و آبهتتا مفتتاط تفریحتتی

غفی شد با اشرشیاکلی قترار گرفتته و در دمتا 14-18

تهرا  ،چشمهها آب گرم اردبیل ،مفابع آب آشامیدنی

درجه سانتیگراد به مدت یک ما انکوبته گردیتد( .)6از

ارا ،،شتتیراز ،بیرجفتتد و آیربایجتتا شتترقی جتتدا شتتد

روز سوم پا از کشت ،پلیتها از نظر وجود تروفوزوتیتت

استتت( .)26-16،4بتتا توجتته بتته عتتدم تتتاکیر کلتتر بتتر رو

یا کییت آمی

کییتها آمی و از آ جاییکه آب استحوالی از مفتابع

میکروسکوپ نور مورد بررسی قرارگرفتفتد .بته علتت

تأمین آب آشامیدنی ،در نهایت به صورت لولهکشی در

دیر رشد بود بعضی از سویههتا ،پلیتت هتا حتداکثر تتا

اختیتار موترفکففتد قترار متیگیترد ،وجتود آکانتامبتتا

یک ما نگهتدار و در صتورت عتدم مشتاهد آمیت ،

میت واند برا همه افراد خووصام برا افراد دارا نقص

مففی در نظر گرفتته شتدند .بتهمفظتور بته دستت آورد

سییتم ایمفی ،استفاد کففدگا از لفزها تماستی ،افتراد

کشت خالص آکانتامبا ،پلیتها حاو اشکال کییتتی

مبتال بته بیمتار هتا تففیتی و عفونتتهتا چشتمی و

پاستتان داد شتتدند و پتتا از ستته بتتار شیتشتتو ،بتتا ستترم

کودکانی که برا تفریح از این مفابع استفاد متیکففتد،

فیزیولتتون استتتریل و بتتا دور  9333بتته متتدت  9دقیقتته

خطرنا ،باشد( .)17مطالعه حاضر با هدف تعیتین میتزا

سانتریفیون گردید .رسوب حاصتل بته میکروتیتوبهتا

آلودگی مفتابع آب آشتامیدنی روستتایی (چتا  ،قفتات و

 2/4میکرو لیتر استریل مفتقتل و در دمتا  -13درجته
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تماستتی جتتدا شتتد استتت( .)1-6ایتتن تتتک یاختتته دارا

مواد و روش ها

پژوهشی

غالمرضا مصطفایی و همکاران

سانتیگراد جهت است را  DNAنگهتدار شتد .بترا
از نظر مورفولون  ،یک قطر از رستوب

شفاسایی آمی

ستتانتیگتتراد بتته متتدت  4دقیقتته انجتتام پتتذیرفت .جهتتت
بررسی نتایج  PCRو اطمیفتا از تکثیتر قطعته ن متورد

قرار گرفت و با مشاهد تروفوزوتیتت بتا پاهتا کتایب

نل آگاروز  2/4درصتد رنتگ آمیتز شتد بتا اتیتدیوم

سوزنی شکل و کییت با انداز ها  24-13میکرو متتر

بروماید ،الکتروفورز گردید .با مشتاهد بانتد  533bpدر

بتتا دیتتوار چروکیتتد و یتتا ستتتار ا شتتکل ،آکانتامبتتا

زیر دستگا  ،UV Transluminatorنمونه مثبت در نظتر

شفاسایی شد(.)4،5

گرفته شد PCR .نمونهها در کفتار کفتترل مثبتت (نمونته
استتتاندارد آکانتامبتتا تهیتته شتتد از دانشتتکد بهداشتتت

است را

DNA

استتتت را  DNAبتتتا استتتتفاد از کیتتتت تجتتتار

دانشتتگا علتتوم پزشتتکی تهتترا ) و کفتتترل مففتتی (آب
دیونیز به جا  )DNAانجام گرفت.

( DynaBioTMتکاپوزییتتت ایتترا ) و طب ت دس تتوالعمل
مربوط بته آ  ،بتر رو رستوب  47نمونته مثبتت آمیت

تعیین توالی نوکلئوتیدها محوول )Sequencing( PCR

آزادز صورت گرفت .غلظت  DNAاست را شد بتا

محوول  PCRحاصتل از تکثیتر ن 8 ،18SrRNA

استفاد از دستگا نانو دراپ و در طول مو ها  163و

ایزولتتته آکانتامبتتتا جتتتدا شتتتد از مفتتتابع تتتتأمین آب

 183نانومتر تعیین شد.

آشامیدنی ،به شرکت تکاپو زییت (کر جفوبی) ،ارسال

تش

یص آکانتامبا با PCR

شفاسایی و تأیید آکانتامبا از سایر آمی هتا آزادز
با استفاد از تکفیک  ،PCRپرایمرها اختواصی جفا
آکانتامبا ( JDP1و  )JDP2و میتترمیکا (تکاپوزییتت
ایرا ) انجام گرفت .این پرایمرها قادر به تکثیتر قطعتها
از ن  18S rRNAجفا آکانتامبا هیتفد( .)11،6تترادف
زو پرایمرهتتا جهتتت تکثیتتر ننتتوم آکانتامبتتا در زیتتر
آمد است.

و توالی نوکلئوتید آ ها تعیتین گردیتد .پتا از بالستت
کرد آ ها در سایت  NCBIو مقاییه با ستایر ایزولتههتا
جها  ،ننوتایه ها آکانتامبا شفاستایی شتد .داد هتا در
نرمافزار  SPSSکبت و با آزمو هتا آمتار کتا دو و
فیشتر تجزیتته و تحلیتتل شتتدند و در  ،p≥ 3/34تفتتاوت از
لحاظ آمار معفیدار تلقی گردید.

یافته ها

)Forward-JDP1: (5-GGCCCAGATCGTTTACCGTGAA

در مطالعه حاضر 261 ،نمونه از مفابع آب آشامیدنی

)Reverse-JDP2:(5-TCTCACAAGCTGCTAGGGGAGTCA

روستتتاها شهرستتتا هتتا کاشتتا و آرا  -بیتتدگل ،بتته

واکتتف

زنجیتتر پلیمتتراز ( ) PCRدر حجتتمهتتا

 13میکتتتتترو لیتتتتتتر و بتتتتتا دستتتتتتگا ترموستتتتتایکلر
( )Flex Cycler, Germanyبتته صتتورت ،دناتوراستتیو

تفکیک  255نمونته از شهرستتا کاشتا و  28نمونته از
شهرستا آرا  -بیدگل جمعآور گردید .از  261نمونه
مورد بررسی 47 ،نمونه ( 94/1درصد) از نظر آمی

ها

اولیه در دما  35درجه سانتیگتراد بته متدت  4دقیقته،

آزادز مثبت بودند کته بتا رو

سپا  99سیکل در  35درجه ستانتیگتراد بته متدت 94

پرایمرهتتا اختواصتتی جتتفا آکانتامبتتا ،در  23ایزولتته

کانیه ،دما آنیلیفگ  47درجه سانتیگتراد بته متدت 54

( 22/7درصد) باند حتدود  533 bpمشتاهد و آکانتامبتا

کانیه ،طویل ستاز در دمتا  71درجته ستانتیگتراد بته

تأیید شد (توویر شمار .)2

 PCRو بتا استتفاد از

مدت  2دقیقه و طویل ساز نهتایی در دمتا  71درجته
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با میکروسکوب نور با بزرگفمایی  ،53Xمورد بررستی

نظر ،محوول  PCRدر کفار متارکر وزنتی  233bpرو

شناسایي و تعيين ژنوتایپ آکانتامبا در آب

جدول شماره  :2توزیتع فراوانتی آلتودگی مفتابع آب آشتامیدنی بته
آمی ها آزادز بر حی نوع مفبع
آکانتامبا

آشامیدنی

نمونه

قفات

96

)44/6(13

)55/5(26

)29/3( 4

)86/2( 92

چا

36

)93/1(13

)63/8( 67

)22/4(22

)88/4( 84

چشمه

93

) 16/7(8

)79/9( 11

)23( 9

)33( 17

261

)94/1(47

)65/8(234

)22/7(23

جمع
P.value

آمی ها آزادز

3/325

)88/9(259
3/88

تصویر شماره  :1الکتروفتورز محوتول  PCRآکانتامبتا بتا استتفاد از
پرایمر ها  JDP1و  JDP2بر رو نل  2/4درصد

در توویر شمار  ،2ستو  2کفترل مففتی ،ستتو 1
کفترل مثبت آکانتامبا ،ستو  9نمونه مثبتت آکانتامبتا در
قفات ،ستو  5نمونه مثبت در چشمه و ستو هتا  4و6
 8متارکر وزنتی bp

و  7نمونه ها مثبت در چا و ستو

نمووور ر شووماره  :1فراوانتتی آلتتودگی چتتا هتتا آب آشتتامیدنی بتته
آمی ها آزادز و آکانتامبا بر حی

عم چا

 233متتی باشتتد .توزیتتع فراوانتتی آلتتودگی مفتتابع آب
آشتتتامیدنی بتتته آمیتتت هتتتا آزادز و آکانتامبتتتا در

از  23ایزولتته آکانتامبتتا ،تتتوالی نوکلئوتیتتد  8ایزولتته

شهرستا ها کاشا و آرا -بیدگل در جدول شتمار 2

تعیین گردید و ننوتایه آ ها شفاسایی شد .نتتایج نشتا

نشا داد شد است.

داد ننوتایه تمام ایزولهها T4 ،و میتزا تشتابه آ هتا بتا

جدول شماره  :1توزیتع فراوانتی آلتودگی مفتابع آب آشتامیدنی بته
آمی ها آزادز و آکانتامبا در کاشا و آرا  -بیدگل
آکانتامبا

آمی ها آزادز

شهرستا

جمع

مثبت

مففی

مثبت

مففی

کاشا

) 94/5( 42

) 65/6( 39

) 22/8( 27

) 88/1( 217

) 88/3( 255

آرا  -بیدگل

) 99/9( 6

) 66/7( 21

) 22/2( 1

) 88/3( 26

) 22/2( 28

) 65/8( 234

) 22/7( 23

) 88/9( 259

) 233( 261

جمع

) 94/1( 47

P.value

3/86

2

CI

3/1784 -3/5144

3/3674-3/2664

ایزولهها بانک ن  38-233درصد بود است .ایزولهها
با جزییات کامل در بانک ن کبت گردیتد .شتمار هتا
کبت ن در جدول شمار  9نشا داد شد است.
جدول شماره  :3شمار کبت ن ها در بانک ن
مفبع آب آشامیدنی

ننوتایه

میزا آلودگی آب به آمی ها آزادز در قفات،
چتتا و چشتتمه بتته ترتیت

 44/6درصتتد 93/1 ،درصتتد و

 16/7درصد ( )p = 3/325و میزا آلودگی به آکانتامبتا،
 29/3درصتتتد 22/4 ،درصتتتد و  23درصتتتد ()p = 3/88
تعیین گردید (جدول شمار .)1
میزا آلودگی به آمی

ها آزادز و آکانتامبا در

آب چتتا هتتا ستتطحی بتته ترتی ت

 92/2درصتتد و 27/8

درصد و در چا ها عمی به ترتی
درصد بود است (نمودار شمار .)2
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 13/5درصد و 4/3

شمار کبت

چشمه

T4

LC373012.1

چا

T4

LC373013.1

چشمه

T4

LC374214.1

چا

T4

LC373015.1

چا

T4

LC373014.1

چا

T4

LC374217.1

چا

T4

LC374215.1

قفات

T4

LC374216.1

بحث
در مطالعه حاضر میزا آلتودگی مفتابع آب آشتامیدنی
به آمی ها آزادز و آکانتامبا بتا رو هتا کشتت و
 PCRدر روستاها شهرستا ها کاشا و آرا -بیدگل
مورد بررسی قرار گرفت .میزا آلودگی بته آمیت هتا
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نوع مفبع آب

تعداد کل

مثبت

مففی

مثبت

مففی

پژوهشی

غالمرضا مصطفایی و همکاران

آزادز  94/1درصتتد ( )CI = 3/1784-3/5144و آکانتامبتتا

جغرافیتتایی و شتترایط آب و هتتوایی مشتتابه در ایتتن دو

 22/7درصد ( )CI = 3/3674-3/2664بود است.

شهرستا باشد.

در مطالعه قدر قدر و همکارا ( ) 1321رو مفتابع

در مطالعتته حاضتتر میتتزا آلتتودگی بتته آمی ت هتتا

( )1324میزا آلتودگی بته آمیت هتا

بود است ( )p=3/325و بتی تترین میتزا آلتودگی در

 94درصتتد و  98/1درصتتد گتتزار

قفات ( 44/6درصد) مشاهد شد .از نظر میتزا آلتودگی

مفابع آب کی
آزادز بتته ترتی ت

شد است که بتا نتتایج مطالعته حاضتر هم توانی داشتته

به آکانتامبا در این مفابع تفاوت معفیدار مشتاهد نشتد

است .همنفین میزا آلودگی به آکانتامبتا  91/4درصتد

( .)p=3/88قفتتاتهتتا بتته علتتت ستتطحی بتتود و داشتتتن

و 13/2تایید شد که از نتایج بته دستت آمتد در مطالعته

را ها تماس بی تر با محیط و مفتابع ختاکی همنفتین

حاضر بیشتر بود

دسترسی کشاورزا و دامدارا به آ ها دارا آلتودگی

است(.)13،15

در مطالعه گلیتانی و همکارا ( )1328بر رو آب
میادین و پار،ها کاشا و مطالعه فرجتی و همکتارا
( )1326رو آب است رها و حوضنهها میادین خترم

بی تر نیبت به سایر مفابع می باشفد.
در مطالعتته میتتیبی و همکتتارا ( )1325رو مفتتابع
آب روستایی ارا ،میزا آلودگی به آمی هتا آزادز

84/7

 62/2درصد و میزا آلودگی به آکانتامبا در آب قفتات،

درصد و  43/4درصد و میزا آلتودگی بته آکانتامبتا بته

 233درصتد 83 ،درصتد و 66/6

آباد میزا آلودگی به آمی ها آزادز به ترتی
ترتی

 43/5درصد و 52/7درصدگزار

شد است که

چشمه و چا به ترتیت
درصد گزار

شد که از نتایج مطالعه حاضر بیشتر بتود.

نیبت به بررسی حاضر بی تر بود است که میتواند بته

احتماالم علت این تفاوت ،استفاد از رو

دلیل تفاوت در نوع مفابع مورد بررسی و تماس بتی تتر

در تش یص آکانتامبا در مطالعته فتوم متی باشتد کته از

آ ها با آلودگیها محیطی و گترد و غبتار در ایتن دو

دقت کمتر نیبت به رو

مولکولی برخوردار استت.

مطالعه میباشد(.)92،93

همنفین بیشترین میزا آلتودگی در آب قفتات مشتاهد

در مطالعته  Montalbano Di Filippoو همکتارا
( )1324رو

مورفولونیکی

شد که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت داشته است( .)4در

آب لولهکشی در ایتالیتا و مطالعته Coskun

مطالعه قدر قدر ( )1321رو مفابع آب شیراز ،چا ها بته

وهمکارا ( )1329رو آب لولهکشی در سیواس ترکیته

عفوا آلود ترین مفابع به آکانتامبا ( 55/5درصتد) شفاستایی

میزا آلودگی بته آمیت هتا آزادز بته ترتیت

27/8

شدند که با مطالعه حاضر هم

درصد و  11درصد و میزا آلودگی به آکانتامبا در ایتن
مطالعات بته ترتیت

 5/8درصتد و  4/9درصتد گتزار

وانی نداشته است(.)15

در مطالعه ا که بهفیتافر و همکتارا ( )1324رو
مفابع آبی (چشمهها آب سرد و گرم ،چا ها خانگی،

گردید که نیبت به مطالعه کفونی آلودگی کمتر نشا

رود خانه و آب لولهکشی) در آیربایجتا شترقی انجتام

دادند( .)91،26علت این تفاوت ،استفاد از آب لولهکشی

دادند ،میزا آلودگی به آکانتامبتا بتا دو رو

کشتت و

و عدم ورود آلتودگیهتا محیطتی بته آب در ایتن دو

 14/5 ،PCRدرصد گزار

مطالعه متیباشتد .در بررستی حاضتر میتزا آلتودگی بته

به آکانتامبا در چشمه ها آب سترد ،آب لولتهکشتی و

آمی ها آزادز و آکانتامبتا در مفتابع آب آشتامیدنی

 27/1درصد 97/4 ،درصد و  99/9درصد

چا ها به ترتی

شد .همنفین میزا آلودگی

روستاها شهرستا کاشا و آرا بیدگل تقریبتام مشتابه

گزار

بود و تفاوت آمار معفتیدار نشتا نتداد (.)p= 3/86

استتت( .)16براستتاس نتتتایج مطالعتته خضتتر و همکتتارا

این تشابه میتواند به دلیل همجوار و داشتتن موقعیتت

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

شد که نیبت به نتایج مطالعه حاضر بیشتتر بتود

( )1326بر رو مفابع آبی م تلت

(زریفته رود ،ستیمیفه
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آب آشتتامیدنی شتتیراز و مطالعتته نیتتتی و همکتتارا رو

آزادز در قفات ،چا و چشمه از لحاظ آمار معفیدار

شناسایي و تعيين ژنوتایپ آکانتامبا در آب

رود و آب لولتته کشتتی) در شتتمال غربتتی ایتترا  ،میتتزا

خضتتتر ( )1326در شتتتمال غتتترب ایتتترا  T4و ،T5

آلودگی بته آکانتامبتا در آب رودخانته  54درصتد و در

 )1329( Magnetدر استتتپانیا  )1326( Sent T4در اوگانتتتدا

آب لولهکشی آلودگی مشاهد نشد(.)99

 T6 ،T5 ،T4 ،T2 ،T1و  T11و  )1324( Kaoدر تایوا

آب نیکاراگوته ،میزا شیوع آمی ها آزادز

م تل

در آب چا ها و چشمههتا بته ترتیت

غمیلویی ( )1325ننوتایه  T4را از زختمهتا چشتمی

 47و  74درصتد و

بیمارا در بیمارستا فارابی تهرا شفاستایی کردنتد کته

میزا شیوع آکانتامبا  23و  12درصد بود کته نیتبت بته

در همه این مطالعتات ننوتایته  T4بته عفتوا ننوتایته

مطالعه حاضتر بیشتتر بتود استت( .)95در مطالعته  Kukو

غال

شد است که بتا مطالعته حاضتر مطابقتت

همکارا ( )1329رو آب چتا هتا در کاییتر ترکیته

داشت( .)97،96،99،92،93،16،23،28بر اساس نتتایج مطالعته

کشتت و ،PCR

حاضر ،میزا آلودگی به آکانتامبتا در مفتابع آب شترب

میزا آلودگی به آکانتامبتا بتا دو رو
 23/1درصد گزار

شد کته نیتبت بته مطالعته کفتونی

آلودگی بی تر نشا داد(.)94

گزار

روستاها شهرستا ها آرا  -بیدگل نیبت به بیتیار
از مطالعات مشابه در ایرا  ،کمتتر بتود امتا از آ جتا کته

هتتا

ننوتایه آکانتامبا در این مطالعه از نوع  T4بود استت و

آزادز و آکانتامبا در چا ها سطحی بی تر از عمیت

با توجه به بیمار زا بود ایتن ننوتایته و بته خوتوج

در مطالعتته حاضتتر میتتزا آلتتودگی بتته آمیت

بود است ،اما تفاوت آ از لحاظ آمار معفتیدار نبتود
 P=3/846و  .)p=3/368چا ها ستطحی بته

(به ترتی

نقتتت

آ در بتتتروز کراتیتتتت آمیبتتتی و آنیتتتفالیت

گرانولوماتوز آمیبی ،مفابع آلود متیتوانفتد بته عفتوا

دلیتتل قطتتر زیتتاد دهانتته آ هتتا (حتتداقل  2متتتر و 13

یک خطتر بتالقو بترا ایجتاد ایتن گونته از بیمتار هتا

سانتیمتر) به علت حفار دستی و احتمال انتقال ختا،

محیوب گردد ،از این رو بهیتاز مفتابع ،حفتظ میتزا

و آلتتودگی در اکتتر طوفتتا  ،رفتتت و آمتتد ،بازدیتتد و

کلر باقیماند مفاس

در م از و شبکه ها توزیتع آب

تعمیرات ،آلتودگی بیشتتر نیتبت بته چتا هتا عمیت

آشامیدنی و آموز

بهداشت جهت کفترل و پیشتگیر

دارند .تاکفو  13ننوتایه م تل
شفاسایی گردید و اغل

آکانتامبتا )(T1-T20

ننوتایههتا آکانتامبتا جتدا

شتتد از محتتیط و نمونتتههتتا کلیفیکتتی T4 ،و از نظتتر
مرفولونیکی در گرو دوم ) (IIقرار دارند .ننوتایهها
 T3 ،T4و  T5عالو بر شیوع بی تر ،نق
بروز بیمار

مهمتتر در

ها ایفا میکففد(.)92 ،22 ،1

از آلودگی پیشفهاد میگردد.

سپاسگزاری
بدینوسیله از معاونت محتترم تحقیقتات و ففتاور
دانشتتگا علتتوم پزشتتکی کاشتتا بتته ختتاطر حمایتتت
)طتتتتتره پژوهشتتتتتی  ،3655کتتتتتد اختتتتتالم مقالتتتتته:

در مطالعه حاضر نیز ننوتایه  8ایزوله آکانتامباT4 ،

 IR.kaums.NUHEPM.REC.1396.1و تتتاریخ کمیتتته

بود .بهفیافر ( )1324در آیربایجا شرقی  T5 ،T4 ،T3و

اختتالم 22.3.1396 (:و از همکتتار میتتئولین محتتترم

 ،T13گلیتتتانی ( )1328در کاشتتا ننوتایتتههتتا ،T2

گرو انگتل شفاستی و گترو بهداشتت محتیط دانشتگا

 T7 ،T5 ،T4و  ،T11فرجی ( )1327در خترم آبتاد ،T4

علوم پزشکی کاشا قدردانی میگردد.
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